KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND
Verslag Bondsbestuursvergadering
Datum:
Aanwezig:

Afwezig
Verslag:
Agendapunt
Agendapunt
1. Opening
2. Ingekomen stukken
en mededelingen:

3. Verslag vergadering
d.d. 10 juni 2013

15 juli 2013
Rob Meijer (voorzitter / RM), Jan Beunder (JB), Jeroen Breeschoten (JBr), Anita Derks (AD),
Irma Profijt-Doorlag (IP), Jeroen Weijermars (JW), Kees Rodenburg (KR), Nicolien Nicolai (NN)
en Annelies Medendorp (AM)
Bert Filius (BF) en Nicole van Wonderen (NvW)
Annelies Medendorp
Actie
Nr.
door:
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet in het bijzonder
de Technisch directeur, Hoofd Breedtesport en de directiesecretaresse.
Ingekomen stukken:
a. IKF Annual report 2012
T.k.n.
b. Draft Agenda for the IKF General Meeting 2013
De voorzitter en de Technisch directeur zullen gezamenlijk
agendapunten voorbereiden. Deze zullen in de
Bondsbestuursvergadering van september 2013 aan de orde
komen.
c. :
i. Changes in the IKF Playing Rules
De Technisch directeur licht dit toe. Hij geeft aan dat
samen met de voorzitter hierover in Cali een gesprek zal
plaatsvinden met enkele leden van de IKF/PRC. Zoals al
op onze website is gecommuniceerd wordt verwacht dat
voor scenario B zal worden gekozen.
ii. Explanation of the Changes in Playing Rules to come
into effect on1 September 2013
iii. Changes in the Rules of Korfball to take effect from 1
Sept 2013
Mededelingen:
 Het Hoofd Breedtesport deelt mee dat er 9 aanvragen
Sportimpuls zijn gehonoreerd voor korfbal (vorige aanvraag zijn
er 4 gehonoreerd): 1x G-korfbal; 2x Schoolkorfbal; 4x Kombifit
en 2x Kangoeroe.
 De voorzitter meldt de fusie van Concordia en Boskant. Zij gaan
onder de naam KV Rooi verder.
 De voorzitter meldt dat de Masterclass Sportief Besturen op
dinsdag 24 september a.s. zal worden gehouden. Nadere
informatie volgt vanuit het secretariaat.
 De voorzitter meldt de door hem positieve reactie op zijn brief
aan de overige sportbonden die deelnemen aan de World
Games 2013.
 JBr doet verslag van het gesprek met de leden van de DWC’s
dat hij samen met BF en RW heeft gehad. Eind september zullen
zij schriftelijk worden geinformeerd over de nieuwe rol (van actief
naar adviserend).
Het verslag zal worden aangepast met de gemaakte opmerkingen.
Bij agendapunt 2, een na laatste alinea, laatste zin wordt: De beoogde
leden zijn drie Bondsraadsleden en twee Districtsvoorzitters (Erik Kraaij,
Henny Butter, Edwin Mulder, Adde Klaas de Boer, Joop van Essen) en
vanuit het Bondsbestuur: JBr x AD en vanuit het bondsbureau BF.
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4. :

5. Groei!

6. Voorbereiding
Bondsraad 14
september

7. Spelregelwijzigingen

8. Eigen bijdrage
talenten

9. :

JW geeft aan dat hij inmiddels als voorzitter van Sporting Trigon is
afgetreden. Bij punt 8 wordt de een na laatste zin: JW informeert het
Bondsbestuur, dat hij in 2013 af zal treden als voorzitter van LKV
Sporting Trigon.
Het verslag wordt verder goedgekeurd.
a. Actiepuntenlijst
De lijst wordt zoals doorgenomen aangepast.
b. Representatieve verplichtingen
T.k.n.
a. Ledencijfers
T.o.v. 1 juli 2012 is er een ledentaldaling van 1862 leden. Dit is
zorgelijk. Afgesproken wordt dat de bij de ledencijfers gemiste
rapportage met het verslag wordt meegezonden.
b. Focus clubs – stand van zaken
Het Hoofd Breedtesport licht de bijgevoegde stukken toe. Er zijn
bij 28 clubs ontwikkelingen. Geconcludeerd wordt dat dit in
nauwe samenwerking met de clubs verder doorontwikkeld moet
worden en dat naast de vraag en het aanbod ook vanuit
expertise gehandeld zal moeten worden. Afgesproken wordt dat
er een rapportage/analyse wordt opgesteld waaruit de
ledengroei (en de oorzaken hiervan) is op te maken.
c. Exit enquête
T.k.n.
a. Strategisch plan / contouren jaarplan 2014
Alle stukken worden tekstueel doorgenomen. De opmerkingen
zullen zoals afgesproken in de teksten worden verwerkt. Na alle
aanpassingen zullen deze opnieuw aan de leden van het
Bondsbestuur worden gezonden voor eventueel de laatste
wijzigingen.
In september zal het punt ‘Veldkorfbal’ (competitie en
afmetingen) worden geagendeerd op de
Bondsbestuursvergadering. De Technisch directeur zorgt voor
de notitie aangevuld met (bestaande) rapporten en een
opleggen waarin voors en tegens worden vermeld.
b. Rangordebepaling en inrichting topcompetitie
De Technisch directeur licht de notitie kort toe. Het bestuur gaat
akkoord met de rangordebepaling. M.b.t. de inrichting van de
topcompetitie wordt afgesproken dat nu met de clubs en andere
betrokkenen zal worden gecommuniceerd dat de
districtskampioenschappen van Nederland in 2014 voor het
laatst zullen worden gehouden.
Het bestuur gaat akkoord met de invoering van de zuivere speeltijd in de
Korfbal League. Afgesproken wordt dat dit eerst met de betrokken clubs
zal worden besproken in hun reguliere overleg (18 september a.s.). Het
zal voor dit overleg worden geagendeerd als bestuursbesluit (met
toelichting).
M.b.t. het terugwisselen wordt zoals al op onze website is
gecommuniceerd verwacht dat voor scenario B zal worden gekozen.
Het bestuur gaat akkoord met de inhoud van de notitie. Afgesproken
wordt dat dit voor de World Games wordt gecommuniceerd met de
betrokken werkgroepen. Bovendien moet dit in de heffingenregeling een
plaats krijgen.
 Toetsreglement
 Kwalificatieprofiel trainen coach 4 en opleider 4
 Invulling toetsingscommissie en commissie van Beroep
Deze worden vastgesteld en geaccordeerd.
De Technisch directeur deelt mee dat het KNKV meedoet aan een pilot
voor opleiding niveau 4 tezamen met 16 andere bonden, waarbij het
sport generieke deel van de opleiding wordt gegeven bij de HBO en het
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10. Evenementen:

11. Opdrachtomschrijving:
KNKV visie op
dameskorfbal

12. Taskforce

13. Jeugdkorfbal
14. TOP-6
15. Memo rapportage
buitensporten
16. Rondvraag en sluiting

sport specifieke deel van de bond zelf.
a. Evaluatie Ahoy 2013
b. Challenge Voorstel 2013 (incl. evaluatie 2012)
Na een korte toelichting gaat het bestuur akkoord met een
evenement voor 4 dagen en de tarifering. Wel wil het bestuur
antwoord op de vraag: Hoe krijgen we alle avonden uitverkocht!?
c. Korfbalcongres 2014
d. Evaluatie Korfbal Gala 2013
e. Afrekening Korfbal Gala 2013
Afgesproken wordt dat de evaluaties van Ahoy 2013, Challenge
2012 en Gala 2013 en de organisatie van het Korfbalcongres
2014 zullen worden meegenomen in de notitie die wordt
gemaakt door het Hoofd Marcom i.s.m. de Productmanager
Evenementen en JW. Opgemerkt wordt v.w.b. Gala ook te kijken
naar de organisatie van het ‘Damesgala’.
De notitie wordt toegelicht door het Hoofd Breedtesport en waar nodig
aangevuld door AD. Na enige discussie over het al dan niet betrekken
van een externe wordt afgesproken dat hiervoor eerst de oud voorzitter
van district Zuid zal worden benaderd. Wanneer zij zich hiervoor niet
beschikbaar stelt zullen er offertes van externen worden opgevraagd.
Deze versie wordt door het bestuur vastgesteld. Afgesproken wordt dat
in het Korfbal League overleg van 18 september dit door het Hoofd
Marcom zal worden gepresenteerd.
Dit agendapunt wordt verplaatst naar de agenda van augustus 2013.
Dit agendapunt wordt verplaatst naar de agenda van augustus 2013.
Dit agendapunt wordt verplaatst naar de agenda van augustus 2013.
IP vraagt naar de mogelijkheid voor een onderscheiding van een
international uit district Noord. Zij geeft hierbij aan dat hij een
districtsonderscheiding zal ontvangen. De voorzitter geeft aan dat slechts
twee internationals bij hoge uitzondering een afwijkende onderscheiding
hebben ontvangen.
De voorzitter sluit onder dankzegging aan de aanwezigen de
vergadering om 23.00 uur

Verzendlijst:
Bondsbestuur, Reglementscommissie en Landelijke Financiële Commissie.
Tevens worden de vastgestelde notulen gepubliceerd op de KNKV Website.
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